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INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

In ons verkiezingsprogramma “Samen werken aan de toekomst” bouwen 
we verder op een goed fundament dat de afgelopen 5 jaar in Meierijstad 
is neergelegd� Vanuit deze gezonde basis willen we samen aan de slag 
om verder te bouwen aan een fijne leefomgeving voor onze inwoners�  
Dit betekent onder meer dat er in alle dorpen voldoende en betaalbare 
woningen zijn, dat er  goed onderwijs is, dat er goede zorg is voor mensen 
die dat nodig hebben, dat er een bruisend verenigingsleven is en dat 
bedrijvigheid en natuurontwikkeling op elkaar zijn afgestemd�  We willen 
samen met u verder bouwen aan onze toekomst want voor het CDA telt 
ieder mens�

We willen niet alleen een fijne leefomgeving voor nu, maar ook voor later� 
Daarom bewandelen we nieuwe wegen als dat nodig is en nemen besluiten 
die nodig zijn om te komen tot een duurzame leefomgeving� Wij  zoeken 
daarbij naar het algemene belang, het belang voor alle mensen, en willen 
verschillen tussen mensen en/of organisaties overbruggen� CDA  Meierijstad 
zoekt daarbij naar verbinding� Het is niet “ieder voor zich” maar “zij aan zij”� 
We kunnen dit alleen door samen te werken�  Ons programma is gericht op 
onze toekomst en die toekomst geven we samen vorm en inhoud�

Jan Goijaarts, lijsttrekker CDA
Geert Steenbakkers, voorzitter CDA
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In Meierijstad is het prettig wonen, leven en werken. Dat willen we de 
komende jaren zo houden, in alle dorpen en wijken. Dat vraagt om 
voldoende passende woningen met voldoende groen en voorzieningen 
die aansluiten bij wat de bewoners nodig hebben. Bij alles wat we doen, 
houden we steeds de leefbaarheid in het oog.

Iedereen een passende woning
Prettig wonen begint met een passende woning van goede kwaliteit� 
Het CDA wil dat er meer gunstig geprijsde 1- en 2-kamerappartementen 
komen� Bijvoorbeeld in de vorm van hoogbouw, passend in de omgeving� 
Zo kunnen jongeren het huis uit en kunnen ze vermogen opbouwen via een 
kleine hypotheek� We willen hier de regel aan verbinden dat de lage prijs 
gehandhaafd blijft als deze jongeren doorstromen naar een andere woning� 
Hierbij moeten we  duidelijk gaan voor levensbestendig wonen� Ook voor 
de senioren in Meierijstad zorgen we voor voldoende passende woningen� 
Zo ontstaat er meer doorstroming op de woningmarkt en kan iedereen een 
woning vinden die bij zijn levensfase past�

Voldoende woningen
De druk op de woningmarkt neemt toe� Meer mensen zijn op zoek naar 
een woning, waaronder een groeiend aantal statushouders� Het tempo 
waarin we woningen bouwen, moet omhoog, zodat er voldoende woningen 
beschikbaar blijven voor starters� Daarom willen we dat de gemeente 
initiatiefnemers goed begeleidt en duidelijke kaders stelt� Daarnaast moet 
de gemeente ook kritisch naar zichzelf kijken: vergunningaanvragen moeten 
sneller behandeld worden en de regeldruk moet omlaag� Verder willen we 
de welstandscommissie een meer adviserende rol geven�

WONEN EN LEVEN
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met partijen als de seniorenraad, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, 
hulpverlenende instanties en andere professionals� Zo zorgen we voor sociale 
kracht en een prettige en veilige leefomgeving met tevreden inwoners� 
We bieden de mogelijkheid aan dorps- en wijkraden, om een dorpsakkoord 
te sluiten, maatschappelijke initiatieven vanuit het dorp kunnen waar 
mogelijk gedeeld worden met andere dorps- en wijkraden�

Overal vitale, toekomstbestendige voorzieningen
We vinden het belangrijk dat iedere wijk en ieder dorp vitale, toekomst-
bestendige voorzieningen heeft� Denk aan een wijkhuis, gemeenschapshuis 
of multifunctionele accommodatie (MFA) met welzijnsfuncties, waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten� Deze voorzieningen willen we 
ondersteunen op maat, op basis van de uitkomsten van de vitaliteitsscans, 
die in 2021 hebben plaatsgevonden�
 

Betaalbare koop- en huurwoningen
Het CDA wil grond met erfpacht inzetten om woningen betaalbaar te 
houden voor starters en mensen met een laag inkomen� Uiteraard spreken 
we daarbij regels af om ongewenste prijsstijgingen in de toekomst te 
voorkomen� Het CDA wil de koopgarantregeling en de starterslening 
opnieuw invoeren, zodat starters en mensen met een laag inkomen een 
woning kunnen kopen� Daarnaast moet de gemeente extra aandacht 
besteden aan het bouwen van betaalbare huurwoningen om de 
doorstroming te bevorderen� Ook moet de gemeente in gesprek met 
woningcorporaties om ‘scheefwonen’ tegen te gaan�

Ongebruikelijke oplossingen
De nood op de woningmarkt is hoog� Daarom staat het CDA ook open voor 
ongebruikelijke oplossingen om het tekort aan woningen op te lossen� 
Denk aan (tijdelijke) woningen in leegstaande winkelpanden, agrarische 
schuren en stallen� 

De leefbaarheid in dorpen en wijken versterken
Het CDA vindt de dorps- en wijkraden belangrijke gesprekspartners; zij 
vervullen een belangrijke rol binnen de participatie van onze inwoners� 
Zij signaleren ideeën en initiatieven om dorpen en wijken te versterken� 
Initiatieven vanuit de samenleving, waarvoor inwoners bereid zijn zelf 
verantwoordelijkheid te nemen, bieden we ruimte� Dit uitdaagrecht zien we 
dan ook als een uitdaging die kansen biedt� Buurtadviseurs vervullen daarbij 
een essentiële rol als spin in het web� Goede ideeën komen daarnaast uit de 
leefbaarheidsmonitor, waarbij we een score van 8�0 nastreven� Wij willen de 
leefbaarheid in de dorpen en wijken versterken door nauw samen te werken 

WONEN EN LEVEN
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Meierijstad is trots op zijn prachtige buitengebied met veel 
cultuurhistorie, natuur en water. Daarom gaan we daar zorgvuldig mee 
om. De komende jaren moeten we weloverwogen besluiten nemen over 
grote uitdagingen. Denk aan: klimaatadaptatie, energietransitie, ruimte 
voor woningen en bedrijven, en ontwikkelingen in de agrarische sector. 
Dat vraagt om een gezonde balans tussen alle belangen en partijen.

Oplossingen bereiken we samen
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wil het CDA nauw samenwerken 
met de ZLTO, natuur- en landbouworganisaties, ondernemersverenigingen, 
waterschappen en andere belanghebbenden� Samen komen we tot 
oplossingen die leiden tot een goede toekomst voor onszelf, onze kinderen 
en kleinkinderen� Wij zien de agrarische sector als een onmisbare kracht voor 
een circulaire en klimaatneutrale economie, een gezond voedselsysteem en 
een coöperatieve samenleving�

Werken aan concrete, duurzame projecten
We zoeken de samenwerking op binnen Het Groene Woud, waarin we 
natuur, landschap en erfgoed uitwerken in concrete projecten vanuit de 
samenleving� Binnen het Van Gogh Nationaal Park i�o� geven we samen vorm 
aan de verbinding stad-platteland, duurzaam agrarisch ondernemen en 
duurzaam toerisme�

NATUUR EN LANDSCHAP

Werken aan natuurontwikkeling
Het CDA wil met concrete projecten werken aan natuur- en 
landschapsontwikkeling� Bijvoorbeeld bij het Hurkske in Erp, Mozaïek 
Dommelvallei, het drogevoetenproject in Sint-Oedenrode, de Vlagheide, 
Wijboschbroek en het Duits lijntje�

De groene woonomgeving versterken
Onze doelstelling is: per dorp 25% meer groen� Dus meer bomen, tiny forests, 
struweel, plantsoenen, heesters en kruiden� Dit draagt bij aan een klimaat- 
en toekomstbestendige openbare ruimte en meer biodiversiteit� We gaan 
dit in samenwerking met onze omgeving doen� Zo ontstaat er voldoende 
groene ruimte om te spelen, te sporten en te ontmoeten� Ook willen we 
bedrijventerreinen beter inpassen in het landschap� Verder willen we in 
2022 voor ieder kind dat is geboren in het eerste lustrum van de gemeente 
Meierijstad een boom planten om ons vijfjarig bestaan te vieren� 

In dit kader zal er ook extra aandacht zijn voor onze parken binnen 
Meierijstad� Het park moet meer ruimte krijgen voor verblijf en 
natuurontwikkeling� Hierbij moeten we denken aan (beeldende) kunst, 
waterberging, biodiversiteit en het faciliteren van evenementen zoals 
bouwdorp, Fabriek Magnifique, Color Festival en Pleinpop� Voor bijvoorbeeld 
het Julianapark zou terugkeer van de oude kiosk een versterking zijn� 
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In Meierijstad zorgen we goed voor onze naasten. We kijken om naar 
kwetsbare en eenzame mensen, naar jong en oud. Mantelzorgers krijgen 
alle ruimte en ondersteuning die zij nodig hebben. Iedereen is in goede 
handen en kan volwaardig meedoen in de maatschappij.

Goede zorg voor kwetsbare mensen
Het CDA vindt dat kwetsbare mensen altijd moeten kunnen vertrouwen op 
goede zorg� Ook als die zorg voor grote veranderingen en uitdagingen staat� 
In Meierijstad doet iedereen volwaardig mee naar eigen kunnen� Ouderen, 
langdurig zieken en mensen met een beperking kunnen rekenen op goede 
(thuis)zorg en begeleiding� Voorzieningen zijn collectief waar mogelijk en 
individueel waar nodig�

Goede ondersteuning voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn een onmisbaar onderdeel van onze gemeenschap� 
Voor veel van hen ligt de druk hoog� Het CDA wil hun goede werk stimuleren 
en hen daar zo goed mogelijk bij ondersteunen� Daarom maken we het 
mogelijk dat mensen bij de gemeente een mantelzorgcompliment (een 
bedrag van € 250) kunnen aanvragen om hun mantelzorger(s) te bedanken�

GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

Vitaliteit van zorgpersoneel
Zorgpersoneel staat onder druk� De werkdruk voor medewerkers die 
werkzaam zijn in de zorg, zoals bejaarden- en verzorgingstehuizen, is alsmaar 
stijgende� CDA Meierijstad heeft oog voor deze helden van de zorg en wil 
lokaal graag een steentje bijdragen� In het Vitaliteitsakkoord Meierijstad is 
de ambitie opgenomen om samen met zorgorganisaties invulling te gaan 
geven aan het ontwikkelen van vitaliteitstrajecten voor zorgpersoneel, 
in samenwerking met de leefstijladviseur van de gemeente Meierijstad 
en ondernemers actief in de gezondheidsbranche� CDA Meierijstad 
onderschrijft deze ambitie en gaat voor een goede uitvoering van het 
Vitaliteitsakkoord�

Iedereen doet mee, niemand is eenzaam
Jongeren, ouderen en mensen met een beperking lopen het risico om 
te vereenzamen� Het CDA wil dat iedereen volop kan deelnemen aan 
de samenleving� Daarom overleggen we met ouderenbonden en de 
Seniorenraad hoe we eenzaamheid onder ouderen tegen kunnen gaan� 
Daarnaast zoeken we de samenwerking op met het jongerenwerk, de 
jeugdhulp en het onderwijs om eenzaamheid onder jongeren te signaleren 
en te bestrijden� We faciliteren initiatieven die jongeren bij elkaar brengen, 
zoals Bizzie, Join Us en Young Leaders� We willen dat meer mensen 
verbondenheid voelen met onze samenleving�
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Jeugdzorg op maat 
De jeugdzorg moet aansluiten bij de behoeften van kinderen, jongeren en 
gezinnen� Deze zorg is steeds zo licht en zo dicht bij huis als mogelijk� Waar 
nodig wordt tijdig opgeschaald naar specialistische zorg� Het CDA vindt de 
wachtlijsten in de jeugdzorg te lang� We willen samen met professionals 
uit het veld bekijken wat zij nodig hebben om sneller de juiste zorg te 
kunnen verlenen� Alleen zo kunnen we problemen vroegtijdig aanpakken en 
escalaties voorkomen�

Voorkomen van verslaving
Het CDA wil af van het beeld dat alcohol en drugs ongevaarlijk zijn� 
We moeten stevig inzetten op voorlichting over deze middelen� We 
ondersteunen de voorlichting die de GGD geeft bij festivals� Ook wil het CDA 
inzetten op voorlichting over de gevaren van internet en social media, net 
zoals in de vorige periode�

GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN
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Meierijstad wordt gekenmerkt door een groot aantal familiebedrijven 
die sterk verankerd zijn in de leefgemeenschap. Samen met overige 
bedrijven willen we in 2035 een toonaangevende positie in Noordoost-
Brabant hebben: we zijn aantrekkelijk voor ondernemers. Zij krijgen bij 
ons ruimte om hun bedrijf tot bloei te laten komen. Samen werken we 
aan een financieel gezonde én duurzame toekomst voor de regio.

Gunstig vestigingsklimaat versterken
Het CDA wil het gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven versterken� 
Daarvoor is een goed contact tussen gemeente en bedrijven van groot 
belang� De aanspreekpunten binnen de gemeente hebben kennis van 
de lokale bedrijvigheid� Mede daardoor leggen ondernemers makkelijker 
contact en is de gemeente tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen� 

Lokale economie versterken
We willen dat de gemeente in haar inkoopstrategie trapsgewijs handelt: 
eerst lokaal, dan regionaal, dan landelijk� Wij vinden dat er volop ruimte 
moet zijn voor lokale initiatieven die bijdragen aan de samenhang in een 
dorp� De kracht van ‘samen kunnen we meer’ komt tot uitdrukking wanneer 
winkeliersverengingen, horeca en gemeente hun krachten bundelen� Denk 
hierbij aan de verruiming van de terrassen in de coronaperiode�

Ruime, groene bedrijventerreinen
Ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden, bieden we voldoende 
ruimte om te groeien� Lokale ondernemers krijgen daarbij voorrang, terwijl 
ook nieuwe bedrijven die aansluiten bij onze bestaande economie van 
harte welkom zijn� We leggen afspraken vast over de duurzaamheid van en 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

op deze bedrijventerreinen� Daarnaast bekijken we de inpassing van deze 
terreinen in het landschap� We willen de inrichting daarvan laten aansluiten 
op het gemeentelijke groen� Verder willen we dat er meer ruimte ontstaat 
voor ontmoetingsplekken in het groen en natuureducatie�

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Meer jongeren en talenten van binnen en buiten Meierijstad lopen stage 
en werken bij lokale bedrijven� We willen dat jonge talent aantrekken en 
behouden� Onze samenleving wordt bovendien steeds internationaler� 
Daarom willen we internationale kenniswerkers en arbeidskrachten kansen 
bieden in onze gemeente door o�a� passende woonruimte en voorzieningen 
te faciliteren�

Startende ondernemers
Startende ondernemers vinden een gemeente die meedenkt� Voor vragen 
en ondersteuning kunnen zij terecht bij het ondernemersloket� Daarnaast 
is het belangrijk dat de gemeente optrekt samen met het POM en 
bijvoorbeeld Startup Meierijstad om hen te ondersteunen� Ook zien we een 
belangrijke rol weggelegd voor de ondernemingsverenigingen in de dorpen�

Duurzame ontwikkeling
Lokale ondernemers betrekken we bij de uitdagingen van onze gemeente� 
Samen met hen schetsen we een duidelijk beeld van de duurzame 
ontwikkeling van Meierijstad richting 2035� Het CDA stimuleert innovatieve 
ontwikkelingen die bijdragen aan een duurzame samenleving� We zijn mede 
gericht op een duurzame ontwikkeling van de lokale en regionale economie 
en lokale ondernemers (MKB)� 
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De agrarische wortels van Meierijstad zijn iets om trots op te zijn. In ons 
buitengebied bevindt zich een grote diversiteit aan bedrijven. Dat vraagt 
om een actief beleid om het buitengebied mooi en leefbaar te houden. 
De agrarische sector onderhoudt ten slotte samen met het waterschap 
de buitenruimte, met respect voor natuur en landschap.

De druk op grond
Er ligt een enorme druk op de grond in ons buitengebied� 
Bedrijventerreinen, woningbouw, infrastructuur, energie, natuur, recreatie: 
ze hebben allemaal grond nodig� Dat leidt tot een afname van de 
hoeveelheid grond die voor de landbouw beschikbaar is� Bovendien ligt er 
de maatschappelijke opdracht om te komen tot kringlooplandbouw en 
extensief beheer vraagt óók om meer grond� Vruchtbare landbouwgrond is 
ons dierbaar�

Innoveren in plaats van saneren
In Meierijstad zijn we gezegend met afwisselende landschappen� 
Sint-Oedenrode is in het verleden zelfs gekozen tot groenste gemeente van 
Europa� Het CDA pleit er mede daarom voor om terughoudend te zijn in het 
gebruik van landbouwgrond voor andere doeleinden� Wij zijn voor innoveren 
en niet voor saneren� Wat ons betreft is het onteigenen van landbouwgrond, 
bijvoorbeeld vanwege stikstofuitstoot, niet aan de orde� 

AGRARISCHE ONTWIKKELING

Geen gemeentelijke eisen
Het CDA is tegen bovenwettelijke eisen op het gebied van emissies en 
gewasbeschermingsmiddelen� Het voldoen aan provinciale en landelijke 
eisen aan onder meer emissies van stikstof zijn een uitdaging voor de 
agrariërs� Wij vinden het onwenselijk om daar extra gemeentelijke eisen aan 
toe te voegen�

Samenwerking en nieuw elan
De agrarische sector zorgt voor de biodiversiteit en het onderhoud van het 
buitengebied en voor de waterhuishouding en levert daarmee een bijdrage 
aan de leefbaarheid� Het CDA zet in op samenwerking: de partijen in het 
buitengebied moeten samen optrekken en in kansen denken� De eisen 
aan de agrarische sector worden steeds strenger en het is onze zorg om 
gezonde, duurzame bedrijven te behouden� Onze focus is de agrarische 
sector toekomst te blijven bieden�

Ruimte voor innovatieve ideeën
Door de vergrijzing en een gebrek aan opvolgers verdwijnen steeds meer 
agrarische bedrijven� Het CDA pleit voor een omgevingsvisie en een 
omgevingsplan, die recht doen aan de ambities en het oplossingsgericht 
denken van de agrarische sector in brede zin� Onze ondernemers starten 
initiatieven vanuit hun eigen expertise� De gemeente moet dit faciliteren� 
Innovatieve ideeën verdienen de ruimte, met inachtneming van het gezond 
boerenverstand�
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Meierijstad wil in 2050 energieneutraal zijn. Het CDA staat volledig achter 
deze doelstelling. Tegelijkertijd zien we dat de benodigde technieken nog 
in de kinderschoenen staan en dat essentiële partners nog onvoldoende 
capaciteit hebben. Daarbij worstelen ook de provincie en het Rijk met 
deze problematiek. Dat vraagt om een verstandige aanpak.

Volgend én toonaangevend
Het CDA vindt dat Meierijstad mee moet blijven denken over goede 
oplossingen op het gebied van duurzaamheid� We willen nog concreter 
inzetten op de zonneladder en op energie besparen� We moeten volgend 
zijn wat betreft de bestaande manieren van energieopwekking en 
toonaangevend als het gaat om kansrijke innovatieve projecten� 
De zonneladder geeft terecht prioriteit aan zonnepanelen op daken� 
Pas daarna komen ongebruikte groenstroken, landbouwgronden en andere 
opties in beeld�

Inzetten op energiebesparing
We hebben de afgelopen periode sterk ingezet op andere vormen 
van energieopwekking� We lopen nu echter tegen grenzen aan, zoals 
capaciteitsproblemen bij de netwerkbeheerder� Om deze capaciteit goed 
te benutten, geven we voorrang aan zonnepanelen op daken in plaats van 
op landbouwgrond en gaan we pas beleid op windturbines ontwikkelen als 
deze capaciteit voldoende is� Lokale initiatieven mogen niet op pauze komen 
te staan door gemeentelijk beleid� Het CDA wil in de tussentijd volop inzetten 
op energiebesparing� Partijen die zich hiermee bezighouden, willen we aan 
elkaar koppelen, zodat zij kennis kunnen uitwisselen� 

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Vooraf aan vergunningverlening voor nieuwbouw van een bedrijfspand moet 
een onderneming aantonen op welke wijze zij duurzaam en energieneutraal 
hun bouwplannen vormgeven� 

Taskforce voor energietransitie en duurzaamheid
Het CDA wil een taskforce instellen die nadenkt over de energietransitie en 
over duurzaamheid in onze gemeente� De afgelopen jaren zijn al diverse 
prachtige initiatieven ontplooid� Deze willen we graag verbinden met nieuwe 
initiatieven, om ze zo naar een hoger niveau te tillen�

Warmtetransitie
In samenspraak met de wijken wil het CDA wijkuitvoeringsplannen maken 
voor de warmtetransitie: ‘van het gas af’� Omdat dit grote investeringen 
vraagt van huizenbezitters, maken we de uitvoering van deze plannen 
afhankelijk van bijdragen vanuit de rijksoverheid� Ook de ontwikkeling van 
waterstof volgen we op de voet�

Minder verspilling
Weggooien is zonde� Daarom wil het CDA werk blijven maken van het 
voorkomen van verspilling� De gemeente Meierijstad heeft op dit gebied 
al flinke stappen gezet, bijvoorbeeld rondom het Circular Food Center 
in Veghel, dat zich ontwikkelt tot een wereldwijd kenniscentrum tegen 
voedselverspilling� We zoeken daarbij de samenwerking op met relevante 
kennisinstituten, ook onze veevoederbedrijven bezitten veel kennis� Een 
prachtig voorbeeld van reststromen omzetten tot veevoer wat leidt tot 
hoogwaardige voeding� 
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Sport en beweging dragen bij aan een gezonde levensstijl voor jong 
en oud en aan een energieke gemeenschap. Mensen voelen zich 
fysiek en mentaal sterker. Daarnaast is bewegen goed voor de sociale 
contacten. Daarom wil het CDA sporten en sportverenigingen van 
harte ondersteunen. Samen werken we het vitaliteitsakkoord verder 
uit. Daarnaast blijven we werk maken van goede faciliteiten, zoals 
sportaccommodaties en -velden.

Een bloeiend verenigingsleven is een verrijking voor ons allemaal
Verenigingen zijn er op allerlei terrein, in de sport, kunst en cultuur, erfgoed 
en welzijn, van jong tot oud� Met vele vrijwilligers die zich binnen deze 
verenigingen verdienstelijk maken� Een bloeiend verenigingsleven draagt 
bij aan een samenleving waarin het prettig leven is� Mensen kunnen er hun 
creatieve en andere talenten en vaardigheden ontwikkelen� En bij uitstek 
biedt verenigingsleven mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, om te zien 
naar elkaar� Het CDA draagt het verenigingsleven en al haar vrijwilligers dan 
ook een warm hart toe en vindt dat de gemeente hen goede ondersteuning 
moet bieden onder andere via subsidiering�

Iedereen kan sporten en bewegen
Wij willen dat iedereen kan sporten en bewegen; ook mensen met een 
beperking� Waar dat in verenigingsverband niet mogelijk is, zorgen we voor 
een zo normaal mogelijke sportomgeving� Sport en beweging zetten we ook 
in voor mensen die op weg zijn naar een (nieuwe) plaats op de arbeidsmarkt� 
Daarnaast is sporten een uitkomst voor mensen die eenzaam zijn of die 
bijvoorbeeld dementie hebben�

SPORT EN VERENIGINGEN

Georganiseerd sporten en bewegen stimuleren
Het CDA wil sporten in verenigingsverband stimuleren en ondersteunen� 
Dat doen we onder meer met subsidies en de inzet van een 
verenigingsadviseur� We hebben grote waardering voor de honderden 
vrijwilligers die het mogelijk maken dat anderen kunnen sporten� Daarom 
willen we hen waar mogelijk ondersteunen� 

Zelf sporten en bewegen stimuleren
Daarnaast willen we iedereen stimuleren die zelf sport, in zijn eigen dorp of 
wijk� Dat doen we onder meer via het vitaliteitsakkoord� Verder stimuleren 
we sport en beweging in het onderwijs en op de werkvloer� Ook in de 
openbare ruimte willen we meer mogelijkheden creëren� We zetten de 
buurtcoaches in en werken samen met de Sportraad, sportverenigingen, 
de PSV Foundation, het onderwijs, de kinderopvang en organisaties op het 
gebied van gezondheid en welzijn� 

Bijdragen aan vitale verenigingen
Alle onze sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan onze 
samenleving� Ze houden hun eigen leden gezond en zetten hun deuren 
daarnaast open voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, walking 
sports en andere sporters� Daarom wil het CDA sportverenigingen waar 
mogelijk stimuleren en ondersteunen� De ambities op het terrein van sport, 
bewegen en vitale sportverenigingen willen we realiseren�
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Zorgen voor een veilige, gezonde omgeving om te sporten
Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten in een veilige en gezonde 
omgeving� Daarom zijn we voorstander van gezonde sportkantines, rookvrije 
sportaccommodaties en een verantwoorde omgang met alcohol� We willen 
zorgen voor een positief sportklimaat, waarin mensen veilig en met respect 
voor elkaar kunnen sporten en bewegen� De Sportraad en de verenigingen 
werken hieraan als uitwerking van het vitaliteitsakkoord�

Voorzieningen dicht bij huis
De afgelopen jaren heeft Meierijstad flink geïnvesteerd in voorzieningen voor 
binnen- en buitensport� Denk aan de renovatie van diverse sportvelden, de 
bouw van twee zwembaden en de realisatie van het centrum Uniek Sporten� 
Daardoor kan iedereen dicht bij huis sporten� De komende jaren willen we 
deze hoge kwaliteit op peil houden� Waar nodig investeren we in bestaande 
of nieuwe faciliteiten�

Alle voorzieningen onder één dak
Het CDA ziet grote voordelen van omniverenigingen en meerdere sporten 
onder één dak� Daarom faciliteren we sportverenigingen die plannen 
hebben op dat gebied� Waar mogelijk zoeken we combinaties met 
bijvoorbeeld het onderwijs, de wijkfunctie of zorg en welzijn� Zo dragen 
we bij aan vitale, toekomstbestendige kernen en wijken� Wij omarmen 
Omnipark De Brug in Erp, dat is uitgegroeid tot een breed gedragen 
leefbaarheidsproject met sporten, bewegen en ontmoeting als belangrijkste 
dragers� Het CDA wil Omnipark De Brug samen realiseren met de inzet van 
het waterschap en de ‘omniparkers’� 

SPORT EN VERENIGINGEN
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KUNST, CULTUUR EN ERFGOED

Kunst en cultuur geven kleur aan onze samenleving. Ze bieden kansen 
voor talentontwikkeling en dragen bij aan saamhorigheid, gedeelde 
identiteit en trots. Erfgoed, monumenten en beschermde stads- en 
dorpsgezichten in Meierijstad willen we koesteren en behouden. 
Daarbij hebben we aandacht voor het verleden, het heden en de 
toekomst van deze panden.

Ondersteuning van evenementen
Carnaval, kermissen en festivals versterken het gevoel van verbondenheid en 
trots� Wij ondersteunen deze en andere evenementen van harte� Dit doen 
we via meerjarige vergunningen en  door te kijken naar de mogelijkheden in 
plaats van de onmogelijkheden� De gemeente moet nieuwe initiatiefnemers 
bij de hand nemen en begeleiden door het vergunningentraject�

Voorzieningen moeten beschikbaar blijven
Het CDA vindt dat bibliotheken en laagdrempelige voorzieningen voor 
toneel, muziek en cultuureducatie beschikbaar moeten blijven� Ook de 
kunstcollectie van de gemeente moet goed worden onderhouden en zo veel 
mogelijk zichtbaar worden opgesteld� Dit kan bijvoorbeeld in leegstaande 
winkelpanden�

Zorg voor erfgoed en monumenten
De gemeente moet de markante gebouwen en monumenten die zij 
bezit goed onderhouden en andere monumenteigenaren stimuleren 
om met dezelfde toewijding te werk te gaan� Het CDA wil ruimte bieden 
voor de passende herbestemming van religieus erfgoed, waarbij het 
beeldbepalende, monumentale karakter van deze panden behouden blijft� 
We vinden het belangrijk dat de nieuwe commissie die over monumenten 
en erfgoed gaat voldoende deskundig is�
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Een goede bereikbaarheid is essentieel voor onze regio. Daarom hebben 
we voortdurend aandacht voor onze straten, wegen en kanalen. 
Zo moeten alle dorpen, wijken en bedrijventerreinen optimaal ontsloten 
en vlot bereikbaar zijn. Met de auto, maar ook met de fiets, te voet en met 
het openbaar vervoer (OV). 

Gratis parkeren
Het CDA wil dat parkeren in Meierijstad gratis blijft�

Fietsen aantrekkelijker maken
We willen dat meer mensen de fiets pakken� Daarom willen we fietsen 
aantrekkelijker maken� Bijvoorbeeld door onze fietspaden goed te 
onderhouden en door OV-fietsen en –scooters aan te bieden bij busstations� 
Ook snelfietspaden zijn van belang� Wij vinden dat de gemeente moet 
zorgen voor een goede participatie en communicatie rondom deze trajecten�

Volwaardige OV-verbindingen
Goede bereikbaarheid betekent voor ons ook: volwaardige OV-verbindingen 
met belangrijke en drukbezochte locaties in Meierijstad, zoals scholen, 
bedrijventerreinen en toeristische trekpleisters� Daar wil het CDA meer werk 
van maken�

Alle dorpen en wijken vlot bereikbaar
De ontsluiting van onze dorpen en wijken moet goed zijn� Files en andere 
knelpunten in het verkeer pakken we aan� 

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Ontsluiting bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn en goed worden ontsloten� 
De situatie rondom de Taylorbrug is wat ons betreft onhoudbaar� Het CDA 
wil voor de komende periode een concrete oplossing voor het ontsluiten van 
de kern Veghel en deze bedrijventerreinen�

Tijdig onderhoud voor goede, veilige wegen
Het CDA wil dat alle wegen en fietspaden in Meierijstad van goede kwaliteit 
zijn� Daarom zetten we in op tijdig onderhoud en vernieuwing�

Alle ruimte voor duurzame mobiliteit
Duurzame vormen van mobiliteit krijgen van ons alle ruimte� Denk aan 
deelauto’s en elektrische fietsen en auto’s� Het aantal laadpalen is in 
samenhang met de behoefte en in afstemming met de omgeving� 
Ook innovatieve mogelijkheden zoals lantaarnpalen met oplaadfunctie 
nemen we hierin mee�
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We laten graag iedereen genieten van al het moois dat Meierijstad 
te bieden heeft: prachtige natuur, aantrekkelijke dorpen en centra, 
waardevol erfgoed, kunst en cultuur. Het CDA zoekt daarvoor de 
samenwerking op met partijen binnen én buiten het Platform 
Gastvrij Meierijstad. Denk aan: recreatieve ondernemers, horeca, 
centrummanagement en de ZLTO. Samen willen we een stevige basis 
leggen voor dag- en verblijfsrecreatie. Sinds de oprichting van de 
nieuwe gemeente zijn we al voorstander van het afschaffen van de 
toeristenbelasting.

Alle toeristische informatie up-to-date
We willen dat de informatie over recreatie en toerisme continu actueel is� 
Daarvoor houden we de website BezoekMeierijstad�nl up-to-date� 
Daarnaast zorgen we voor een dekkend netwerk van toeristische 
informatiepunten in alle kernen� We faciliteren de (stads)gidsen en 
ondersteunen de vele vrijwilligers die de fiets- en wandelroutes langs al 
onze pareltjes actueel houden�

Toeristische clusters versterken
Het CDA wil toeristische clusters als het Streekpark Kienehoef, Vlagheide 
en de Noordkade verder versterken en onderling verbinden, zoals via 
het Damianenklooster� Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de 
ontwikkeling van de Vlagheide en de Vlagheideberg tot een natuur- en 
landschapspark waar iedereen kan fietsen, wandelen en spelen� Initiatieven 
van toeristische ondernemers in dit gebied ondersteunen we van harte�

RECREATIE EN TOERISME

Duits lijntje versterken
We versterken het Duits lijntje met een fiets-wandelverbinding tussen 
Veghel, Schijndel en Boxtel� En we willen de haalbaarheid van een Spoorpark 
Duits lijntje in Veghel onderzoeken, een belevingspark waar de rijke historie 
van het Duits lijntje kan worden beleefd�

Kansen benutten voor waterrecreatie
Ook vanaf het water is Meierijstad prachtig� De Dommel, de Aa en de 
Veghelse passantenhaven bieden volop kansen voor waterbeleving� 
Wij willen actief de samenwerking opzoeken met onze buurgemeenten om 
aantrekkelijke (water)verbindingen te maken�
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Goed onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 
ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. 
Ieder kind moet daarbij gelijke kansen krijgen. Het onderwijs is 
inclusief en vindt waar mogelijk plaats in de directe nabijheid van de 
woonomgeving van het kind. Ook als het kind extra aandacht nodig heeft.

Inclusief onderwijs is de norm
Het CDA wil de ontwikkeling voortzetten naar inclusief onderwijs, in het 
basis- en voortgezet onderwijs� Er is onderwijs op maat voor ieder kind, 
dichtbij en binnen het reguliere onderwijs� Met onder meer voorschoolse en 
vroegschoolse voorzieningen gaan we onderwijsachterstanden tegen� 
Zo bestrijden we ook laaggeletterdheid op latere leeftijd� 

Versterken van de kansengelijkheid
We willen de kansenongelijkheid in onze gemeente verminderen� 
We stimuleren het onderwijs om hier werk van te maken� Kinderen met een 
anderstalige achtergrond en kinderen van arbeidsmigranten krijgen extra 
taalonderwijs, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving� 
Laaggeletterdheid sporen we op en gaan we tegen� Dat doen we onder 
meer via de inzet van ervaringsdeskundigen, ondersteuning via taalhuizen 
en cursussen naar behoefte�

Jeugdhulp
Een goede verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp is belangrijk 
en de jeugdhulp wordt  waar mogelijk op school aangeboden� Daarbij is een 
open en constructieve samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs, 
de opvang en hulpinstanties essentieel� 

ONDERWIJS

Passende, duurzame schoolgebouwen
Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goed schoolgebouw� 
We blijven de komende jaren investeren in schoolgebouwen, zodat ze 
kunnen meebewegen met de ontwikkelingen binnen het onderwijs� 
Onze gebouwen worden op termijn minimaal een ‘bijna energieneutraal 
gebouw’ (BENG) en waar mogelijk ‘energieneutraal gebouw’ (ENG)� 
Daarbij zorgen we ook voor duurzaamheid en een gezond binnenklimaat 
(de norm ‘Frisse Scholen B’)� Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is voor 
ons leidend bij renovaties, vervanging en uitbreiding van schoolgebouwen� 
Kleine scholen kunnen rekenen op extra ruimte om inclusief onderwijs goed 
vorm te kunnen geven� 

Ieder dorp en wijk een eigen basisschool
Het CDA wil dat ieder kind in de directe nabijheid van zijn huis naar school 
kan� Daarvoor willen we in ieder dorp en in iedere wijk een basisschool 
behouden� Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van het onderwijs op die 
locatie gewaarborgd is� In het basisonderwijs is sprake van integrale 
kindcentra waar de basisschool, de kinder- en peuteropvang en de 
buitenschoolse opvang onder één dak met elkaar samenwerken� 
Deze centra bieden kinderen een doorgaande ontwikkellijn�
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Functies combineren 
Waar mogelijk combineren we het onderwijs met andere functies, zoals 
sport, welzijn, en zorg en ontmoeting� Een multifunctionele accommodatie 
biedt kansen voor kruisbestuiving, zoals bewegend leren� Er wordt onderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid van een MFA in Boskant� Een MFA kan tevens 
een praktische oplossing bieden om de diverse voorzieningen te versterken 
en te behouden in kleine dorpen� Hier zien we ook mooie kansen om ons 
religieus erfgoed te behouden: de basisschool met kinderopvang in Eerde 
is deels in de kerk gevestigd� Ook wordt in het haalbaarheidsonderzoek 
centrumontwikkeling Boerdonk gekeken of vervangende nieuwbouw van 
de basisschool mogelijk is�

Koppeling met de arbeidsmarkt versterken 
Het onderwijs, ondernemers en de gemeente moeten nauw met 
elkaar samenwerken, zodat alle leerlingen en studenten een passende 
baan kunnen vinden� We stimuleren het onderwijs om 21ste eeuwse 
vaardigheden op te nemen in hun curriculum� Daarnaast stimuleren we 
bedrijven om aan studenten leerwerkplekken te bieden, zodat zij kennis 
kunnen maken met allerlei beroepen en richtingen� 

ONDERWIJS

28





VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 CDA MEIERIJSTAD

BESTUUR EN
ORGANISATIE

29





VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 CDA MEIERIJSTAD

We vinden het belangrijk dat de gemeente Meierijstad ook kritisch blijft 
kijken naar zichzelf en naar de ontwikkelingen die op de organisatie 
afkomen. Zo kan de gemeente hier tijdig op inspelen. Onderstaande 
ontwikkelingen wil het CDA de komende jaren oppakken.

Gemeentelijke dienstverlening verbeteren
De gemeente Meierijstad moet voor haar inwoners makkelijk bereikbaar zijn� 
Het CDA wil daarom kritisch kijken naar de gemeentelijke dienstverlening� 
Waar kan het slimmer of sneller, anders en beter? Daarbij willen we 
onder meer de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de 
gemeentelijke website verbeteren� Ook de regiefunctie dient beter 
uitgewerkt te worden�

Participatie
Meierijstad staat voor grote uitdagingen op allerlei terrein� Zonder een 
breed draagvlak komen deze niet tot uitvoering� Ideeën en inbreng van 
inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vindt het CDA 
essentieel, participatie moet uitgangspunt zijn� Ook minder gebruikelijke 
participatievormen willen we inzetten zodat zoveel mogelijk inwoners zich 
uitgenodigd voelen actief bij te dragen, zoals bijvoorbeeld panels op basis 
van loting�

Kritische blik op het gemeentelijke vastgoed
Wij vinden dat de gebouwen die de gemeente beheert maatschappelijke 
waarde moeten opleveren� Gebouwen die niet meer nodig zijn, verkopen of 
verhuren we� Daarbij gaan we leegstand tegen� 

BESTUUR EN ORGANISATIE

Onderhoud van het gemeentelijke vastgoed
Het gemeentelijke vastgoed moet in goede staat blijven� Daarom pleiten 
we voor voldoende onderhoud en tijdige renovatie en vervanging, met oog 
voor de gebruikers, duurzaamheid en (monumentale) kwaliteit� Daarbij 
streven we naar toegankelijkheid en multifunctionaliteit� De kosten van het 
onderhoud willen we helder in beeld hebben, zodat de gemeente die kan 
meenemen in de meerjarenbegroting� 

Financiën
Het CDA streeft naar een meerjarig, sluitende begroting� Indien reguliere 
middelen niet toereikend zijn, is het CDA bereid OZB verhoging 
bespreekbaar te maken, omdat andere belastingen in ons voorstel zijn 
afgeschaft� De toeristenbelasting willen we niet terugzien, omdat we een 
gastvrije gemeente willen zijn met recreatie als een van onze pijlers� Controle 
en handhaving van de toeristenbelasting zijn lastig en de baten wegen 
nauwelijks op tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden�

Passende huisvesting voor de gemeenteraad
Het CDA wil zorgen voor een passende inrichting van het bestuurscentrum 
van Meierijstad� Voor het resterende deel van het gebouw zoeken we een 
nieuwe bestemming zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt� 
Het monumentale deel van het pand blijft in eigendom van de gemeente 
en wordt onder meer gebruikt als trouwlocatie en huisvesting voor de 
heemkundekring�
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Inburgeringsplicht
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de 
inburgeringsplicht� Het CDA wil dat het Rijk hiervoor voldoende geld 
beschikbaar stelt� Dan kunnen we onder meer onderwijs blijven aanbieden 
aan statushouders� We willen dat de gemeente tijdig goede mensen 
aanneemt die het inburgeringsbeleid centraal gaan organiseren en 
aanbieden�

Veiligheid, toezicht en handhaving
Gemeentelijke handhavers (BOA’s) spelen een belangrijke rol bij toezicht, 
handhaving en opsporing van strafbare feiten in de openbare ruimte� 
Deze mensen moeten veilig hun werk  kunnen doen in samenwerking 
met de politie� CDA wenst tevens beschikbare, zichtbare en aanspreekbare 
wijkagenten in de wijken en dorpen�  De brandweer moet in staat worden 
gesteld om kwaliteit te blijven leveren�

Ondermijning in het buitengebied
Criminaliteit in het buitengebied neemt toe� Leegstaande gebouwen op 
afgelegen locaties worden door een gunstige en anonieme ligging steeds 
vaker gebruikt om bijvoorbeeld een hennepkwekerij te vestigen� Bewoners 
en ondernemers actief in het buitengebied, als ook mensen die er fietsen 
en wandelen, willen we bewust maken van dit probleem als ook stimuleren 
om signalen te herkennen en deze op een veilige manier te melden� Onder 
andere via het project ‘Vitaal Buitengebied’ willen we leegstand in het 
buitengebied tegengaan� Ook blijven we inzetten op handhaving� 

CDA Meierijstad, Samen werken aan de toekomst!

BESTUUR EN ORGANISATIE
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ONZE KANDIDATEN

1. Jan Goijaarts
Veghel

11. Pieter van Kaathoven 
Schijndel

6. Bertus van Berkel
Eerde

2. Johan van Gerwen 
Schijndel

12. Fred van Rooij
Sint-Oedenrode

7. Bram Brouwers
Sint-Oedenrode

3. Anke Koenen 
Erp

13. Paul van den Broek
Veghel

8. Maarten van Bakel
Sint-Oedenrode

4. Rien Verhagen
Nijnsel

14. Jos van de Voort 
Veghel

9. Jankees Schwiebbe 
Schijndel

5. Stefan van Kessel
Schijndel

16. Tilly Smits 
Schijndel

17. Daan  Niemeijer
Schijndel

15. Ger Brouwer 
Sint-Oedenrode

10.  Aron van Balveren
Schijndel
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